
KUESIONER PENELITIAN 
 
 
 
 Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: “ANALISIS 

PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL 

DENGAN SELF ESTEEM DAN SELF EFFICACY SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING (Studi Kasus Pada Perusahaan-Perusahaan di Kendal)”, maka 

saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdra./i/ untuk mengisi kuesioner berikut ini. 

Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya. 

 

A. Pertanyaan Umum 

1. Nama (boleh tidak diisi) :     

2. Umur                                   : Thn 

3. Jenis Kelamin                      :      L/P 

 

 

B. Pertanyaan Khusus 

Item-item berikut ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja individual karyawan. Mohon memberikan tanda silang (X) 

untuk tangapan atas item-item di bawah ini. 

• Skala 1 adalah sangat tidak setuju (STS) 

• Skala 2 adalah tidak setuju  (TS) 

• Skala  3 adalah netral   (N) 

• Skala 4 adalah setuju   (S) 

• Skala 5 adalah sangat setuju  (SS) 

 

 

 

 

 

 



KEPUASAN KERJA:  

Dikembangkan oleh Paul E. Spector (1985): 

No. Keterangan SS S N TS STS 

1. Saya merasa dibayar dengan gaji yang adil 

untuk pekerjaan yang saya kerjakan 

     

2. Ketika saya mengerjakan pekerjaan dengan 

baik, saya menerima pengakuan yang 

seharusnya saya terima 

     

3. Kenaikan gaji terlalu sedikit dan jarang 

dilakukan 

     

4. Saya merasakan bahwa pekerjaan yang saya 

lakukan dihargai 

     

5. Saya merasa tidak dihargai oleh organisasi 

ketika saya berfikir tentang bayaran yang saya 

terima 

     

6. Hanya ada sedikit macam imbalan bagi 

karyawan dalam perusahaan ini 

     

7. Saya merasa puas dengan kesempatan untuk 

memperoleh kenaikan gaji 

     

8. Saya tidak merasa usaha saya diberi imbalan 

yang seharusnya saya terima 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KINERJA INDIVIDUAL:  

Dikembangkan oleh Fisher, Richard T (2001): 

No. Keterangan SS S N TS STS 

1. Saya selalu berusaha untuk memelihara 

kuantitas pekerjaan 

     

2. Saya selalu berusaha untuk memelihara 

kualitas pekerjaan 

     

3. Saya selalu berusaha untuk berkomunikasi 

secara lisan 

     

4. Saya selalu berusaha untuk berkonsumsi 

secara tertulis 

     

5. Saya selalu berusaha untuk menerima 

tanggung jawab dan mulai bertindak 

     

6. Saya selalu berusaha untuk menggunakan 

ketrampilan profesional dan peduli dengan 

prestasi 

     

7. Saya selalu berusaha untuk mengikuti 

prosedur yang ada 

     

8. Saya berusaha untuk merencanakan dan 

mengkoordinasikan banyak pekerjaan saya 

sendiri 

     

9. Saya selalu berusaha untuk beradaptasi pada 

situasi berbeda/baru 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



SELF ESTEEM:  

Dikembangkan oleh Heartherton, et. al (1991): 

No. Keterangan SS S N TS STS 

1. Saya merasa puas dengan cara penampilan 

fisik saya saat ini 

     

2. Saya merasa bahwa orang lain menghormati 

dan mengagumi saya 

     

3. Saya merasa tidak puas dengan berat badan 

saya 

     

4. Saya merasa baik-baik saja dengan diri saya 

sendiri 

     

5. Saya menyukai penampilan saya saat ini      

6. Saya merasa tidak menarik      

 
 
SELF EFFICACY:  

Dikembangkan oleh Gareth Jones (1986): 

No. Keterangan SS S N TS STS 

1. Saya merasa bahwa saya sangat mampu 

melakukan pekerjaan yang sedang saya 

kerjakan 

     

2. Saya merasa yakin bahwa ketrampilan dan 

kemampuan saya sama atau melebihi daripada 

teman-teman sekerja saya 

     

3. Saya dapat menangani pekerjaan yang lebih 

menantang daripada pekerjaan yang sedang 

saya kerjakan 

     

4. Dari sudut profesionalisme, pekerjaan saya 

memuaskan harapan diri saya 

     

 
 
 


	logo: 


